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ANOTACE 

 
VŠB-TU Ostrava disponuje informačním systémem pasportizace místností, jež je v současné 

době provozován formou databáze přístupné prostřednictvím webového rozhraní. Aplikace 

umožňuje prohlížení, případně editaci sledovaných vlastností jednotlivých místností, přičemž 

je omezena pouze na údaje v textové podobě. Vzhledem k existenci geoinformačních 

technologií je možné rozšířit tento systém o prostorovou složku, tedy umožnit zobrazování 

schémat daných objektů a učinit jej tímto názornějším a použitelným i v jiných ohledech. 

Realizací této koncepce vyvstanou další možnosti jejího rozšíření, což může být kupříkladu 

propojení s některými dalšími systémy, např. s rozvrhy či telefonními seznamy. 

 
 

ANNOTATION 

 

VSB-TU Ostrava owns an information system of facility management which is currently 

maintained as database accessible through web interface. Application allows viewing or 

editation of particular qualities of individual rooms, while it’s limited to text fomr only. With 

regard to possibilites of GIS technologies, it’s practicable to extend existing system with 

spatial aspect, which means to bring possibility to display schema of particular objects and 

make the appliaction ready for use in different ways. 

After realization of this concept there are more opportunities for its extending, for example 

connection with anohter systems like scheduling of teaching or phonebooks. 
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GIS    geografický informační systém 
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CIT   Centrum informačních technologií 
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SQL   Structured Query Language 
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1 ÚVOD 

Pojem pasportizace lze vysvětlit jako technickou inventuru stavu nemovitostí. Evidují se 

požadované  vlastnosti sledovaných objektů, jako např. prostorové parametry, technické 

vybavení, stav zařízení, administrativní začlenění, účel objektu, atd. Cílem  je ucelení 

přehledu o spravovaném majetku, zajištění funkčnosti a bezpečnosti uživatelů těchto prostor a 

zefektivnění jejich používání. 

Pojetí tohoto systému v rámci GIS umožňuje výrazné zvýšení jeho použitelnosti pro 

nejrůznější druhy operací. Výchozím bodem této práce je již zprovozněný informační systém, 

jehož základní parametry z hlediska shromažďovaných údajů byly použity pro vybudování 

návrhu nového systému pracujícího navíc s prostorovými daty. Jednotlivé činnosti, nutné pro 

jeho výstavbu, obnáší přípravu prostorových dat, výběr vhodné technologie a programových 

prostředků, sestavení vhodné databáze, návrh aplikace a její zprovoznění. 

Po zprovoznění aplikace je možné ji využívat pro správu univerzity, stejně jako doplněk 

informačních služeb veřejnosti. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Předmětem projektu je, jak již bylo výše naznačeno, provázání informačního systému 

pasportizace na VŠB-TU s prostorovou složkou. Tímto bude dosaženo obohacení systému o 

grafickou složku, zvýšení informační hodnoty a manipulačních možností aplikace ústících 

v lepší prostorovou orientaci a snazší správu místností nebo možnosti spolupráce s jinými 

systémy. Konečný výstup práce bude zprostředkován formou webové aplikace, která bude 

využívat data ze stávající databáze a logicky je propojovat s daty prostorovými. Na základě 

toho bude zajištěno oboustranné dotazování, kdy jednotlivé objekty, resp. skupiny objektů, 

mohou být vyhledávány jak prostřednictvím klasického databázového dotazu, tak vybráním 

příslušných elementů přímo v mapě. 

Narozdíl od původní představy systém nebude v úvodní podobě zahrnovat všechny budovy 

porubského areálu VŠB–TU. Důvodem tohoto omezení je nekorektní povaha části dodaných 

dat. V případě existence použitelných podkladů pro chybějící stavby o ně může být systém 

dodatečně rozšířen. 

 

Shrnutí: 

� zajištění grafické složky systému pasportizace 

� synchronizace prostorových dat s popisnými údaji 

� návrh systému z hlediska struktury a funkcionality 

� vytvoření mapového serveru 

� umožnění dotazování na základě prostorových i popisných údajů 
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3 DOSAVADNÍ ŘEŠENÍ SYSTÉMU PASPORTIZACE 

Tento systém je na VŠB-TU provozován Centrem informačních technologií, manipulace 

s ním probíhá přes webové rozhraní. Objekty se zde dělí do několika úrovní dle rozsahu, 

konkrétně se jedná  o areály, objekty (míněny jsou budovy) a místnosti. 

Jelikož předmětem práce jsou právě místnosti, bude pozornost soustředěna primárně na 

objekty tohoto druhu, se zohledněním jejich polohy v rámci jim nadřazených budov. 

Mezi údaje poskytované tímto systémem patří popis objektů z hlediska jednoznačné 

identifikace, názvu nadřazeného objektu, označením fakulty, jíž objekt náleží, účel, dále 

jsou evidovány prostorové parametry, vybavení a v neposlední řadě osoby pověřené 

přístupem do daných objektů. 

 

 

obrázek 1: Ukázka okna systému pasportizace 

 

 



 

 10

4 ZVOLENÉ METODY ŘEŠENÍ 

S ohledem na zadání bude problém řešen implementací geografického informačního systému, 

který stávající pasportizační systém využije v rámci své datové vrstvy.  

Dalšími možnostmi jsou kupříkladu vybudování nového, samostatného GIS řešícího toto téma 

nebo doplnění stávajícího systému o fixní grafickou složku  (kupříkladu v podobě 

relavantních nákresů v podobě rastrových souborů), popřípadě využívání systému v původní 

podobě, tj. naprosto bez vazby na prostorovou složku. 

 

Klasické databázové řešení 

 

Tímto způsobem je systém pasportizace v současné době využíván. Jedná se o standardní 

přístup, nevýhody zapříčiněné absencí práce s prostorovou složkou jsou zřejmé. 

 

Doplnění o nákresy 

 

Jedná se v podstatně o obdobu předchozí varianty, rozdíl spočívá v zajištění alespoň 

přibližné prostorové orientace. Provázáním grafické a popisné složky na této omezené 

úrovni však co do funkcionality a možností využívání systému poskytuje pouze omezené 

možnosti, náročnost tohoto řešení navíc není o mnoho nižší než implementace GIS, jehož 

funkcionalita je mnohem bohatší. 

 

Tvorba GIS 

 

Tento přístup skýtá četné výhody plynoucí z pružnosti ve smyslu snadné aktualizace, 

možnosti rozšíření o jiné funkční moduly, snadného zajištění kompatibility s jinými 

systémy, v neposlední řadě lze zmínit širokou škálu standardních GIS nástrojů umožňujících 

provádět rozmanité operace v podobě klasických databázových úloh nebo mapových 

analýz. 
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Samostatný systém 

 

Tato varianta se jeví jako krajně nevhodnou z důvodu nutnosti pořizování, resp. získání 

vlastních dat týkajících se pasportizace, dalším negativním aspektem jsou nepoměrně vyšší 

náklady na správu systému, v němž je třeba tato data udržovat aktuální. 

 

Návaznost na stávající systém 

 

 Předem nastíněné problémy  jsou v případě zvolení možnosti GIS využívajícího současnou 

databázi řešeny na straně správy pasportizace, tudíž odpadá nutnost zdlouhavého budování 

databáze a potřeba zajistit její správu a údržbu. 

 

Tato poslední varianta bude tedy zvolena jako směrodatná pro řešení projektu. 

 

 



 

 12

5 POPIS MOŽNÝCH ZPŮSOBŮ ŘEŠENÍ  

�  

 

 

 
První nutnou operací je v tomto případě příprava prostorových dat, kde v podstatě neexistují 

zásadní alternativy a poskytnutý materiál je nutno podstoupit kontrole, případným opravám a 

přizpůsobením pro dané účely. Průběhu této fáze projektu je věnována samostatná kapitola. 

Naopak vícero možností se nabízí při volbě technologie a způsobu získání dodatečných dat 

nezbytných pro provoz aplikace. 

5.1 Volba technologie 

Potřeba realizovat mapový server v rámci projektů podobných tomuto ve většině případů 

končí redukcí možných alternativ na dvě možnosti, a sice použití open source produktu UMN 

MapServer v opozici vůči komerční technologii poskytované firmou ESRI dříve jako 

ArcIMS, v současnosti jako ArcGIS Server. 

 

UMN MapServer 
 

Jedná se o vývojové prostředí určené pro práci s prostorovými daty a pro sestavování 

aplikací tohoto charakteru, přičemž při jeho vývoji bylo čerpáno z do té doby 

realizovaných projektů typu FreeType, GDAL/OGR, Shapelib, apod. Místem vzniku je 

americká University of Minnesota, která na projektu spolupracovala s NASA. Ačkoli se 

nejedná o plnohodnotný GIS, vykreslování prostorových dat (ať už se jedná o data 

vektorová nebo rastrová) je zprostředkováno na vysoké úrovni. 

UMN MapServer podporuje množství programovacích jazyků, jako např. PHP, Python, 

Java, atd., co se týče kompatibility a standardizace, je zajištěna podpora OGC standardů, 

včetně WMS (Web Map Services) a WFS (Web Features Services), což zvyšuje pestrost 

jeho aplikačního využití, např. co do možnosti provázání s dalšími webovými službami na 

totožné bázi. Vývoj projektu, jehož základy se odehrály pouze v rámci univerzity a pro 

její potřeby, je v souladu s licencí zajišťován několika organizacemi, tzn. lze jej označit za 

kolektivní. 
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Nespornou výhodou tohoto produktu je jeho multiplatformní povaha, tedy možnost 

provozu na různých operačních systémech (MS Windows, Linux, Unix, apod.), kterýžto 

fakt se dá předpokládat již na základě výše zmíněného. 

Co se týče chronologie projektu, iniciace se vztahuje k roku 1994, první verze byla 

následně uveřejněna r. 1997, vývoj pokračuje dosud. 

Princip fungování se zásadně neliší od běžných aplikací tohoto typu, toto téma je 

podrobně rozebráno v jedné následujících kapitol. V případě potřeby komunikace mezi 

jednotlivými servery, je tato zajištěna pomocí výše uvedených OGC standardů. 

 

UMN MapServer lze využívat třemi způsoby: 

� jako CGI program, jehož výstupem je obrázek mapy (rastr) získaný na základě 

vstupních parametrů 

� totéž za účasti šablony, kdy je výstupem HTML stránka s mapou 

� pomocí definovaných rozhraní pro přístup k různým programovacím jazykům 

 

ArcGIS Server 

 

Tento produktu lze považovat za celistvý GIS umožňující tvorbu víceuživatelských 

aplikací s centrální správou. Zpracování je realizováno na straně serveru, nikoliv u klienta 

(webový prohlížeč, mobilní zařízení, desktopová aplikace), díky čemuž je možné využít 

tzv. tenkých klientů, kdy u uživatele není pro práci se systémem vyžadována znalost GIS.  

ArcGIS Server se mimo jiné vyznačuje kompatibilitou s jinými „enterprise“ systémy jako 

např. CRM, ERP, jakožto i podporou OGC a W3C standardů. Vývoj pokročilých aplikací 

se odehrává v prostředí .NET nebo s využitím jazyka Java. 

Tato technologie bude s ohledem na průběh projektu, k jehož řešení bude právě tato 

využita, podrobně rozebrána v následujících kapitolách. 

 

tabulka 1: Kritéria pro výb ěr technologie 

kritérium UMN MapServer ArcGIS Server 

cenová dostupnost open source + dispozice multilicencí + 

variabilní datové formáty ano + ano + 

multiplatformní provoz ano + ano + 

výkon  (rychlost) vyšší + nižší - 
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standardní podpora analýz ne - ano + 

dosavadní zkušenosti ne - částečně + 

dokumentace a reference rozsáhlé + omezené - 

Stručné zhodnocení jednotlivých kritérií v obecné rovině nevypovídá o jednoznačné 

vhodnosti dané technologie, stanoví –li se však váhy těchto vlastností subjektivně s ohledem 

na preference vyplývající z charakteru projektu, je upřednostněno řešení pomocí ArcGIS 

Serveru, a to zejména s ohledem na možnost relativně snadného realizování analýz ve spojení 

s předchozími autorovými zkušenostmi s prostředím ArcGIS Desktop, z nějž tato technologie 

vychází. 

5.2 Zajištění požadované funkcionality 

Stávající, automaticky poskytnuté prostředky této technologie implicitně umožňují realizovat 

elementární úlohy spojené s funkčností mapového serveru. Jedná se o základní dotazování, 

geokódování, prosté editační úlohy, apod. Jelikož však tyto nástroje v případě potřeby 

rozsáhlejších a komplikovanějších operací nejsou samy o sobě použitelné bez patřičných 

úprav, je nutné zajistit jejich náležitou modifikaci, případně sestavení nástrojů zcela nových. 

V tomto směru se nabízejí dvě podstatně odlišné cesty, kterými se lze při řešení problému 

vydat. První z nich je možnost vytváření požadovaných funkcí prostřednictvím programování 

vlastních modulů. Jedná se v podstatě o využití dědičnosti a následnou modifikaci stávajících 

komponent poskytovaných touto technologií. Druhou alternativou je potom publikování 

nástrojů vyvinutých v prostředí ArcGIS Desktop, kdy za těmito účely není nutno zasahovat do 

vlastního kódu aplikace.  

S ohledem na elegantnost řešení a na podstatu použité technologie bylo, po předchozím 

nezdárném pokusu řešit problém cestou programování, přihlédnuto ke druhé alternativě, tedy 

využití nástrojů a možností ArcGIS Desktop. 

5.3 Datová konektivita 

Jedním ze stěžejních pilířů práce je propojení prostorových dat s doplňující popisnou 

informací týkající se údajů systému pasportizace. Tyto údaje jsou shromážděny v databázi 

systému pasportizace na CIT, jež je v současné době provozována v SŘBD Progress. 

Zmíněný problém lze v závislosti na požadavcích na systém řešit různými způsoby, které jsou 

ze nastíněny. 
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1. Jako první se nabízí možnost doplnění atributových tabulek mapových vrstev o údaje 

z databáze CIT. Tímto by bylo zamezeno následným problémům s dotazováním 

v aplikace, které by bylo možno provádět pomocí daných prostředků bez nutnosti toto 

dále řešit dotvářením vlastních nástrojů. Na druhou stranu zde ovšem vyvstává zásadní 

nedostatek plynoucí z pevného, nepružného spojení, data tak nereflektují současný 

stav a jejich aktualizace je nesnadná. 

 

2. Jednou z dalších variant je využití zájmových dat exportovaných z databáze CIT do 

požadovaného formátu v podobě tzv. sestavy, které je potom po nezbytných úpravách 

možno použít pro zmíněné účely. Toto ovšem skýtá problémy především v podobě 

neaktuálnosti a v potřebě korigovat poskytování dat druhou stranou. 

 

 

3. Třetí možností je zprostředkování on-line spojení s databází formou klientského 

přístupu s omezenými právy (pouze čtení). Tímto jsou vyřešeny nedostatky 

předchozího návrhu, odpadá rovněž nutnost zajišťovat aktualizaci v případě změn 

v databázi. 

 

Již ze samotného popisu těchto možných způsobů řešení vyplývá, že jako výhodnější se jeví 

využití třetí varianty. 

5.4 Shrnutí 

Na základě pečlivé úvahy a následných zkušeností při realizaci projektu, byla po předchozím 

prozkoumání alternativ upřednostněna technologie firmy ESRI, v jejímž rámci byla, namísto 

rozšiřování implicitních komponent v prostředí .NET, využita možnost publikace vlastních 

nástrojů (geoprocessing) sestavených v prostředí ArcGIS Desktop. Co se týče získání 

externích dat, bude zajištěn on-line přístup k databázi CIT. 

Podrobný postup je rozebrán v samostatné kapitole uvedené v další části této práce. 
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6 DATA A JEJICH ZPRACOVÁNÍ 

K řešení problému byla poskytnuta data v podobě digitálních stavebních výkresů v nativním 

CAD formátu dwg, jež byla pořízena externí firmou. Každý z těchto výkresů znázorňuje 

jedno patro daného stavebního celku (budovy), přičemž sestává z několika složek, a sice z: 

� Annotation 

� MultiPatch 

� Point 

� Polygon 

� Polyline 

 

Podstatnými a jedinými použitými částmi z uvedeného výčtu jsou Annotation (anotace) a 

Polyline (multičára, vlastní výkres). 

 

 

obrázek 2: Ukázka výkresu 
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obrázek 3: Ukázka výkresu (výřez) 

 

Data v rámci části Polyline skýtají následující popisné informace (atributy): 

 

FID, Shape, Entity, Handle, Layer, Color, Linetype, Elevation, Thickness, Text. 

 

 

obrázek 4: Atributová tabulka 
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Nejpodstatnější je atribut Layer, na základě jehož hodnot je umožněna automatická selekce 

jednotlivých stavebních prvků. Evidovány jsou  pilíře, nosníky, obvodové zdi, příčky, dveře 

okna a schodiště. Dále potom ostatní, v rámci projektu nezpracovávané, prvky, jmenovitě: 

popisné prvky stavebních výkresů, rámeček výkresu, obecné schéma elektrických rozvodů a 

šrafování. 

Konkrétní hodnoty atributu jsou následující: 

 

dvereokna, nosnakonstrukce, obvodovezdivo, pilir,  pricky,  schodiste,   

 

dále pak ostatní, v rámci projektu nepoužívané, prvky:  zasuvka, ramecek,  popis, FTP a 0. 

 

V datech se vyskytují četné chyby, jejichž povaha je nastíněna níže. Některé výkresy jsou 

dokonce nepoužitelné, z kteréhožto důvodu nebude systém zpracován pro všechny budovy a 

bude prezentován formou ukázkové verze, kterou bude následně možno rozšířit začleněním 

chybějících dat. 

Zmíněná nevhodnost některých dílčích datových podkladů je dána velkou mírou 

geometrických nepřesností, především ale chybějícími, resp. nulovými hodnotami atributu 

Layer, který je nezbytný pro identifikaci a rozčlenění stavebních prvků. Nabízí se sice 

možnost řešení „ručním“ přiřazením těchto hodnot jednotlivým entitám výkresu, kterážto 

alternativa by však byla z hlediska projektu krajně neefektivní co do časových kapacit, 

nehledě na pravděpodobnost vzniku mnoha chyb a nepřesností (např. nesprávné určení typu, 

překlepy, atd.). 

 

6.1 Příprava prostorové složky dat 

Primárním požadavkem, co se úpravy dat týče, je rozdělení výkresů  na výše zmíněné 

stavební prvky, vytvoření nových prvků (šachty a místnosti) a oprava chyb v datech.  

Veškeré tyto operace byly prováděny v prostředí ArcGIS 9.2. 
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Celkový postup přípravy dat: 

� separace dílčích stavebních prvků 

� oprava chyb 

� konverze linií na polygony 

� vytvoření jednotlivých místností 

 

� doplnění potřebných atributů 

 

 

Separace dílčích stavebních prvků: 
 

Nejdříve bylo nutno výkresy převést do formátu shapefile, kdy byly do zvláštních souborů 

uloženy vždy jednotlivé prvky výkresů (selekce na základě hodnoty atributu Layer). Výběr 

probíhal na základě výrazu zadaného v dialogovém okně Select by Attributes. 

Například výběr pilířů lze definovat výrazem: 

 "Layer" = 'PILIR' 

Vybrané segmenty byly následně exportovány do samostatné vrstvy, takže jedno poschodí 

je fyzicky rozčleněno do několika samostatných souborů představujících jeho jednotlivé 

složky. Soudružnost takto vytvořené struktury bude později zajištěna vhodným návrhem 

databáze. 

 

Oprava chyb: 
 

Následně byla data upravována ve smyslu eliminace chyb. Jednalo se o níže uvedené 

nedostatky. 

 

Nesprávná poloha geoprvků vůči geoprvkům okolním: 

Např. v případě budovy A byly geoprvky třídy preklady (nosníky) vzhledem k ostatním 

posunuty o pět centimetrů na ose Y. Náprava byla realizována aplikací funkce Spatial 

Adjustment, která vyžaduje zadání několika dvojic bodů (počáteční a cílový) na jejichž 

základě dojde k definovanému posunu vybraných geoprvků (v tomto případě celé 

vrstvy). 

 

Nesprávné hodnoty atributů geoprvků: 
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Značné množství geoprvků má v atributu Layer přiřazenu hodnotu jiného prvku, než 

toho,  který reprezentují.  

Například většina segmentů obvodových stěn je v atributové tabulce často definována 

jako okna. 

 

Chybějící segmenty: 

Jedná se o absenci liniových segmentů některých prvků výkresu, které bylo nutno 

manuálně doplnit. 

 

Nadbývající segmenty: 

Některé vrstvy obsahovaly nadbytečné linie, např. osy dveří, které je nutno odstranit. 

Nejde o chybu jako takovou, spíše o nedostatek, který je však třeba řešit. 

 
 
Konverze linií na polygony: 
 

Takto upravená data, zbavená zmíněných nedostatků, byla následně převedena na polygony. 

K tomu byla využita funkce Feature to Polygon ze sady Data Management Tools obsažené 

v nástroji ArcToolbox. Jako alternativa byl vyzkoušen rovněž plugin ET Geowizard (sada 

vybraných funkcí pro manipulaci s vektorovými daty), jež však ve většině případů 

poskytoval nekorektní výsledky. 

 

Vytvoření jednotlivých místností: 
 

Jelikož atributy obsažené ve výkresech nezahrnovaly jednotlivé místnosti, bylo nutné tyto 

prvky budov vytvořit. Nabízí se možnost ručního vytváření nové liniové vrstvy, kde by 

jednotlivé linie (hranice místností) vznikaly jako přímky souběžné s vnitřní stranou 

obvodových stěn doplněných o vrstvu pilířů. V podstatě jde o zakreslován“ nových linií 

s podporou „snapovacích“ nástrojů. Tento postup je však abnormálně náročný z časového 

hlediska, navíc skýtá riziko vzniku mnoha chyb vlivem lidského faktoru. 

Na základě uvědomění si skutečnosti, že místnosti jsou definovány prostorovým doplňkem 

ke stěnám a pilířům, lze s výhodou aplikovat mnohem jednodušší metodu umožňující 

částečně automatizované řešení. Její princip spočívá ve využití překryvné operace Erase, 

jejímiž vstupními daty jsou polygon reprezentující plochu celého patra (Input Features) a 

sloučená vrstva stěn a pilířů, jakási maska. (Erase Features). Použitím této operace se 
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zmíněnými vstupy dojde k „vyřezání“ prostoru zaujímaného stěnami a pilíři do celkové 

plochy patra, čímž, jak je zřejmé,  vzniknou jednotlivé místnosti. Situace je dále znázorněna 

graficky. 

 

Input Features – sada geoprvků, která bude modifikována ve smyslu odstranění ploch 

překrývajících se s maskou pro ořezání. 

 

 

obrázek 5: Plocha poschodí 

 

Erase Fatures – sada geoprvků, jež definuje plochu určenou k vymazání. V podstatě jde o 

jakousi masku, všechny plochy vstupního polygonu, které se s ní překrývají, budou v Input 

Features odstraněny. 

 

 

obrázek 6: Maska (stěny a pilíře) 

 

Výstupem operace je vrstva polygonů, která obsahuje pouze plochy ležící mimo oblast 

vymezenou maskou. Protože jako vstup byl v tomto případě zadán jeden celistvý polygon, je 

nutné jej následně rozdělit na dílčí geoprvky představující jednotlivé místnosti. Toto 

umožňuje operace Multipart to Singlepart. 

Na závěr je nutné vzniknuvší vrstvu zkontrolovat a manuálně opravit případné chyby.  
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obrázek 7: Jednotlivé místnosti 

�  

�  

�  

 

 

6.2  Úpravy atributové složky dat 

 
Doplnění atribut ů: 
 

Po úpravách prostorových vlastností zpracovávaných geoprvků bylo třeba doplnit popisnou 
složku.  
Ke stávajícím, z původního CAD formátu zachovaným atributům, byly dodány atributy 

nové, potřebné pro další práci s těmito daty. Je potřeba specifikovat materiál, z něhož daný 

prvek sestává, typ stavebního prvku, dále pak jednoznačný identifikátor autora a datum 

poslední úpravy záznamu. 

Pro účely tvorby 3D modelu VŠB-TU, kterému byla tato data mimo jiné uzpůsobena, je 

také  

nutno začlenit atributy poskytující informace o vertikálních rozměrech daného prvku.  

Toto bylo realizováno zavedením dvojící atributů VD a VH, resp. čtveřicí VD1, VH1, VD2 

a VH2 pro případy, kdy daný objekt obsahuje prostor bez výplně. To se týká obvodových 

zdí, kde je tato „mezera“ reprezentována prostorem pro okenní rámy. 
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obrázek 8: Vertikální rozměry geoprvků 

 

Výška je udávána relativně, vždy vzhledem k podlaze daného patra. Jednotky jsou metry. 

Číselné údaje byly odečítány z kopií stavebních výkresů znázorňujících příčné nebo podélné 

řezy jednotlivými budovami, které poskytl archiv VŠB-TU. 

 

Rozměry v horizontálním směru není nutno evidovat, neboť jsou reprezentovány samotnou 

prostorovou složkou dat. 

 

Popis atribut ů: 

 

Stávající atributy: FID (Feature ID) : identifikátor geoprvku, Shape: typ geoprvku 

 

Obecné atributy: 

Tyto atributy jsou společné pro všechny geoprvky (s výjimkou místností, viz. níže), 

jednotlivé třídy geoprvků jsou dále opatřeny dalšími atributy specifikujícími jejich 

povahu. 

tabulka 2: Obecné atributy 

Název 

atributu 
Slovní popis atributu Datový typ 

Integritní 

omezení 
Povinné 

Prázdná 

hodnota 
Klíč 

ID identifikátor celé číslo   ano   ano 

Material*   text(2) 99 ano 99   

VD výška dolní v metrech číslo (2,2)   ano     

VH výška horní (udává výšku okna) číslo (2,2)   ano     

Zaznamenal 

identifikátor osoby, která provedla 

záznam 
text(6) XXX999 ano XXX999   

Datum 

datum provedení aktualizace 

záznamu 
datum DD/MM/RR ano     

 



 

 25

*) – pro tuto kategorii je platný níže uvedený číselník 

 

Výše popsané kategorii se vymykají geoprvky reprezentující místnosti, jejich atributová 

složka je (neberou-li se v potaz původní elementární atributy) tvořena pouze identifikátorem 

místnosti v souladu s databází CIT. Tato unifikace umožňuje získávání informací o daných 

objektech z databáze CIT formou klasického dotazování. 
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Atributy specifické pro jednotlivé prvky: 

 

� okna: 

typ_o:  typ okna 

 

� obvodové stěny: 

VD1, VD2, VH1, VH2: výška od podlahy (popsáno výše) 

Výška je udávána v metrech s přesností na dvě desetinná místa. 

 

� šachty: 

typ_s:  typ šachty 

 

� dveře: 

cislo: číslo dveří 

 

Hodnoty toho atributu byly čerpány z původních podkladových dat v CAD formátu, 

jejichž součástí je rovněž anotace popisující základní charakteristiky daných výkresů, 

mimo jiné také čísla dveří. 

 
obrázek 9: Identifikátory dveří 
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� místnosti: 

ID: identifikátor místnosti 

 

Pro účely jednoznačné identifikace místností byly využity výpisy z databáze CIT, ze 

kterých bylo možno na základě znalosti čísla příslušných dveří odečíst identifikátor 

místnosti a ten následně zapsat na patřičné místo v atributové tabulce dané vrstvy 

místností, kde byla inkriminovaná místnost určena podle čísla dveří. 

6.3 Prostorové úpravy 

Zajištění návaznosti jednotlivých výkresů: 
 

Vrstvy reprezentující budovu A jsou uloženy v jednotlivých výkresech vždy pro dané 

poschodí a danou část budovy. Ta sestává ze dvou oddílů (popsaných jako AAx a ABx, kde 

x je číslo poschodí), z nichž je třeba vytvořit budovu A jako celek. Ve stávající podobě dat 

na sebe tyto dvě části nenavazují, proto je třeba zajistit jejich prostorovou kontinuitu.  

 

obrázek 10:  Části budovy A 

 

Pro vyřešení problému byla využita funkce Spatial Adjustment obsažené v sadě nástrojů 

ArcToolbox, která po zadání dostatečného počtu dvojic referenčních bodů (jeden z každé 

dvojice pro původní umístění daného bodu a jeden pro cílové) umožňuje přesun všech 

vybraných tříd geoprvků na novou pozici, definovanou určenými referenčními body. 

Problematiku výstižně znázorňuje následující obrázek. 
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obrázek 11: Použití modulu Spatial Adjustment 

 

Uvedený obrázek se netýká konkrétního případu spojování dvou oddílů budovy A, jedná se 

pouze o demonstrativní znázornění popisované funkce. 

 

Usazení do souřadnicového systému: 
 

Převod dat z neznámého souřadnicového systému, v němž byly výkresy pro řešení projektu 

poskytnuty, do vhodného systému (v tomto případě S-JTSK) byl zajištěn rovněž výše 

zmíněnou funkcí Spatial Adjustment ve spojení s využitím mapové vrstvy budov VŠB-TU, 

u níž je prostorová reference definována právě systémem S-JTSK. Geoprvky určené pro 

převod (tj. všechna dosud zpracovávaná prostorová data) byly vždy přemístěny vzhledem 

k této vrstvě tak, aby jejich nově definovaná poloha v kontextu vrstvy všech budov 

odpovídala právě budově A v této vrstvě. Referenčními body byly v tomto případě rohy 

budovy. 
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obrázek 12: Usazení do systému S-JTSK 

 

 
V tomto stavu již jsou všechny mapové podklady z hlediska prostorové povahy připraveny 

pro použití. V rámci aplikace však nebudou zahrnuty atributy týkající se tvorby 3D modelu, 

které jsou pro potřeby pasportizace místností zbytečné. Konkrétně se jedná o údaje VD, VH, 

Material (Material_s, apod.), Typ (Typ_s, apod.), Zaznamenal a Datum. 

6.4 Převzetí dalších dat 

 
V rámci autorovy činnosti a bakalářských prací vybraných studentů byla připravena 

podkladová data pro budovy A, J a K. V průběhu jejich zpracovávání došlo k několika 

systematickým nepřesnostem, zejména v podobě přiřazování nesprávného identifikátoru 

geoprvkům představujícím místnosti, což bylo způsobeno poskytnutím nesprávných informací 

ze strany CIT. Tento problém byl, po jeho identifikaci, řešen dávkovým přepsáním patřičným 

atributů těchto dat, využit byl skript v jazyce Python. 
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6.5 Pasportizační údaje 

Údaje týkající se pasportizace jsou v databázi CIT, jež je vedena v systému Progress, 

uchovávány v sedmi tabulkách, z nichž budou, v souladu se současnou představou funkci 

systému,  aplikací využívány jen dvě, jmenovitě ppmistn a ppcislnk.. První z nich se týká 

přímo jednotlivých místností a  obsahuje informace ohledně příslušnosti místností k prvkům 

vyšší úrovně, co se týče prostorové struktury VŠB-TU (tzn. označení objektu a návazně i 

areálu, jemuž daná místnost náleží), dále následují atributy popisu objektu z hlediska jeho 

rozměrů, typu, vybavení, vlastnictví příslušným útvarem, způsobu vytápění, atp. Propojení 

s prostorovou složkou dat je zajištěno kombinací atributů cisvyk a cisvykpo, odpovídající 

identifikátorům v atributové tabulce jednotlivých shapefile souborů s místnostmi. Některé 

údaje jsou zde zaznamenány formou číselných kódů, jejichž význam je čerpán z druhé 

z použitých tabulek. 

 

Výčet a popis jednotlivých tabulek databáze: 

� ppcislnk - číselníky úlohy 

� ppcisnaz – názvy číselníků, které se nacházejí v tabulce stcislnk 

� ppadresy - adresy jednotlivých objektů a areálů 

� ppareal - areály VŠB-TUO 

� ppobjekt - informace o objektech a jejich příslušnosti k areálům 

� ppmistn - místnosti, jejich začlenění do objektů a areálů 

 

tabulka 3: Použité atributy 

název atributu význam příklad konkrétní hodnoty 
areal identifikace areálu H0301 
objekt identifikace objektu (budovy) 01 
cisvyk číslo místnosti (dle výkresu) 05002 
cisvykpo dodatečné číslo místnosti 07 
oznare označení areálu Por 
oznobj označení objektu A 
oznmist označení místnosti A 
cismist číslo místnosti  525 
nazmist název místnosti pracovna - děkan 
ucel účel místnosti 01 (výuka a VV*) 
plocha plocha [m2] 14.60 
vyska výška [m] 2.90 
* - odvozeno z číselníku 
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Dalším krokem bylo zajištění přístupu do patřičné sekce databáze CIT. Po domluvě 

s příslušným pracovníkem CIT byl na server, kde je aplikace budována a provozována, 

nainstalován ODBC ovladač (Merant 3.60 32-bit) pro vzdálený klientský přístup k této 

databázi. Samotný přístup pro aplikace byl potom zajištěn vytvořením systémového zdroje dat 

(DSN) pro tento ovladač. 

6.6 Struktura databáze 

Veškerá geodata jsou sdružena v SŘBD ArcSDE, struktura prostorové databáze je vzhledem 

k povaze dat jednoduchá. Jednotlivé vrstvy jsou uchovávány v příslušných datasetech 

reprezentujících danou budovu. Takto vždy jeden dataset obsahuje vrstvy pro všechna patra 

dané budovy, přičemž logické členění na jednotlivá poschodí je zajištěno prostřednictvím 

názvu dané vrstvy. Např. A1_mistnosti určuje, že se jedná o místnosti prvního poschodí 

budovy A. Struktura po stránce atributů jednotlivých tříd databáze je rozebrána 

v předcházejících kapitolách. Pro účely mapového serveru nebyly, s výjimkou místností, 

zahrnuty atributy  ostatních staveních prvků určených pro tvorbu 3D modelu. Důvodem je 

snaha o zajištění co největší rychlosti při práci s databází. 

tabulka 4: Struktura databáze 

budovy (dataset) jednotlivé vrstvy 
název budovy (Por_A)  

 budova+poschodí_stavební prvek (A1_mistnosti) 
 budova+poschodí_stavební prvek (A1_pilire) 
 ... 

 

 
obrázek 13:  Logická struktura prostorové databáze 
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7 POUŽITÉ NÁSTROJE A TECHNOLOGIE 

Použité programové prostředky lze rozdělit dle jejich charakteru a způsobu použití do dvou 

skupin, z nichž první tvoří software použitý pro účely správy dat a manipulaci s nimi, do 

druhé kategorie spadá vybavení použité pro sestavení aplikace. 

7.1 Příprava a správa dat 

 

ArcGIS Desktop 9.2 

 

Jedná se o komplexní GIS software sloužící k vytváření, správě, editaci, vizualizaci geodat a 

k analýzám nad nimi. Z hlediska struktury se jedná o kolekci tří modulů určených pro 

jednotlivé typy operací. Jmenovitě ArcMap pro mapové úlohy, ArcCatalog pro správu a 

organizaci dat a ArcToolBox představující sadu nástrojů určených k operacím 

s prostorovými daty. 

 

ArcSDE 

 

ArcSDE (Spatial Database Engine) je klient-server technologie firmy ESRI používaná ve 

spojení s kompatibilním relačním databázovým systémem, např. MS SQL nebo Oracle. 

Umožňuje (centrální) správu popisných i prostorových dat ve vektorovém či rastrovém 

formátu, zprostředkovává víceuživatelský přístup, skýtá rovněž řadu nástrojů pro jejich 

analýzu. 

Geodata spravovaná tímto způsobem lze následně využívat řadou aplikací, typicky ArcGIS 

Desktop, Arc GIS Server (dříve ArcIMS). 

 

MS SQL Server 2005 

 

MS SQL Server je relační systém řízení báze dat vyvinutý firmou Microsoft. Jako primární 

dotazovací jazyk používá Transact-SQL, odvozený z ISO standardu SQL. Je natolik 

robustní, že jej lze použít jako databázovou vrstvu rozsáhlých informačních systémů. 
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Prevod10 

 

Jednoduchý program pro změnu kódování české diakritiky pro DBase soubory. 

 

txt2dbf 

 

Umožňuje převod souborů z .txt formátu do DBase.  

7.2 Sestavení aplikace 

 

ArcGIS Server 

 

Základní rysy této technologie byly nastíněny v předchozích kapitolách, z důvodu 

poskytnutí základu nutného pro pochopení následujícího textu následují informace ohledně 

základních prvků při návrhu aplikace. 

Pro práci s prostorovými daty a jejich využívání v rámci poskytovaných služeb je v případě 

produktu ArcGIS Server 9.2 k dispozici vývojové prostředí Web ADF (Web Appliacation 

Developer Framework). Jedná se o sadu ovládacích prvků, tříd a rozhraní určených pro 

používání a rozšiřování funkčnosti sávajících komponent v souladu s .NET technologiemi. 

K vytvoření základní aplikace lze použít administrativní webové rozhraní (Manager), 

s jehož pomocí lze docílit poměrně snadného sestavení základní kostry aplikace se 

standardními službami a úlohami, jež lze posléze rozšířit ve zmíněném prostředí. 

Alternativní možností je začít přímým vytvořením aplikace na základě předem definované 

šablony v MS Visual Studio, kde se rovněž odehrává následná editace elementární aplikace 

navržené v Manageru. 

Základními prvky jsou zde tzv. „tasks“, tedy úlohy, jež jsou ve vývojovém prostředí 

realizovány dílčími komponentami. 

 

Jmenovitě: 

 

Task Manager – jedná se o „podpůrnou“ komponentu, patrnou pouze v režimu návrhu (není 

viditelnou součástí vlastní aplikace), určenou pro správu úloh a datových zdrojů 
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Task Results – rovněž „podpůrná“ komponenta zajišťující shromažďování a následné 

zobrazení výsledků provedených úloh 

SearchAttributes Task – určeno pro vyhledávání prvků, jejichž atributová tabulka obsahuje 

v rámci daného atributu hodnotu definovanou uživatelem na vstupu, přičemž kladné 

vyhodnocení podmínky pro vyhledávání je podmíněno striktní ekvivalencí mezi těmito 

údaji 

QuerryAttributes Task – obdoba předchozí komponenty, rozdíl spočívá v omezení na 

jedinou mapovou vrstvu, naopak lze vyhledávat na základě jednoduchého SQL dotazu 

s užitím všech základních operátorů (tedy nejen „=“, jako tomu bylo v předchozím případě) 

FindPlace Task  - manipulace s ArcWeb službami 

FindAdress Task - komponenta určeno pro geokódování 

Geoprocessing Task – zajištění publikování uživatelských nástrojů vytvořených v prostředí 

ArcGIS Desktop 

Editor Task – editace geoprvků 

 

Produkt je možno instalovat ve dvou variantách, a sice pro .NET Framework  nebo pro Java 

platformu. Zde byla v rámci přípravy  programového vybavení zvolena první možnost. 

 

Tyto nástroje lze využít pro běžné úlohy, k zajištění standardních funkcí mapového serveru. 

Velmi často ovšem z požadavků na aplikaci plynou specifické situace a nároky na 

funkcionalitu, které je nutno řešit sestavením vlastních nástrojů, případně modifikací 

stávajících komponent. 

 

Microsoft Visual Studio 2008 

 

Jedná se o balík programových produktů, nástrojů a technologií sloužící pro tvorbu aplikací 

využívajících prostředí MS Windows. 
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8 APLIKACE VYBRANÝCH METOD 

Následující kapitoly se týkají samotného zprovoznění aplikace, které zahrnuje v prvé řadě 

zajištění stálého přístupu k externímu datovému zdroji, dále uvedení těchto dat do takové 

podoby, aby byla využitelná v rámci daného způsobu řešení aplikace, posledním krokem je 

potom sestavení aplikace samotné. 

8.1 Přístup k externím datům 

Aplikace je provozována na jednom počítači (SERVER), přičemž část dat je čerpána ze 

serveru CIT a klientský přístup je realizován pomocí HTTP rozhraní. Schéma je následující: 

 

obrázek 14: Schéma aplikace 
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S využitím výše zmíněného ovladače, který bude využíván v prostředí použitého 

databázového systému, jímž je MS SQL Server, je jedním z možných způsobů přístupu 

k externím datovým zdrojům využití tzv. Linked Servers neboli „připojených serverů“ , 

využívajících pro spojení s ostatními datovými zdroji ODBC nebo OLE rozhraní. Zde byl tedy 

pod názvem CIT jako nový „připojený server“ nakonfigurován přístup k dříve definovanému 

systémovému datovému zdroji využívajícímu stanovená data z databáze pasportizace. 

Pro účely další práce s těmito daty v rámci databáze byl proti tomuto datovému zdroji 

sestaven dotaz, v terminologii MS SQL Serveru označovaný jako „pohled“ (view), který byl 

následně uložen a zařazen do struktury databáze.  

Jeho primární forma (hvězda automaticky nahrazena výčtem atributů) je následující: 

 

SELECT * FROM  OPENQUERY(CIT, 'SELECT * FROM pub.ppmistn') AS tab1 

 

Jedná se o standardní a srozumitelný SQL dotaz, jenž si nežádá dalšího výkladu, s výjimkou 

funkce openquery, sloužící pro přístup k „připojeným serverům“, v tomto případě k instanci 

CIT. Obdobně byl sestaven dotaz pro výběr požadovaných záznamů v tabulce číselníků. 

Tento základní pohled (společně se separovaným číselníkem) je dále využíván pro tvorbu 

specifických dotazů proti databázi. Pro poskytnutí dat potřebných pro provoz aplikace byl 

zkonstruován následující dotaz: 

 

SELECT  dbo.viewCIT.areal + dbo.viewCIT.objekt + dbo.viewCIT.cisvyk + 

dbo.viewCIT.cisvykpo AS ID, dbo.viewCIT.cisvyk + '/' + dbo.viewCIT.cisvykpo 

AS ID2, dbo.viewCIT.oznare, dbo.viewCIT.oznobj, dbo.viewCIT.oznmist + 

dbo.viewCIT.cismist AS Cislo, dbo.viewCIT.nazmist, dbo.viewCiselnik.obsah, 

CONVERT(VARCHAR, dbo.viewCIT.plocha) AS plocha, CONVERT(VARCHAR, 

dbo.viewCIT.vyska) AS vyska 

FROM         dbo.viewCIT INNER JOIN 

                     dbo.viewCiselnik ON dbo.viewCIT.ucel = dbo.viewCiselnik.kodrad 

WHERE      (dbo.viewCIT.oznare = 'Por') AND (dbo.viewCIT.oznobj LIKE 'J_' OR 

                      dbo.viewCIT.oznobj LIKE 'A') AND (dbo.viewCIT.cisvyk > 0) 

 

Tímto způsobem byly separovány údaje, jejichž názvy a popis ozřejmuje následující tabulka. 
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tabulka 5: Údaje z databáze pasportizace 

název atributu odvozeno z popis 

ID areal, objekt, cisvyk, 

cisvykpo 

jednoznačný identifikátor budovy v kontextu 

všech areálů VŠB-TU 

ID2 cisvyk, cisvykpo podružný ID určený pro přípravu geodat ve 

smyslu jejich propojení s náležitými údaji 

oznare  označení areálu 

oznobj  označení objektu 

Cislo oznmist, cismist číslo místnosti (dveří) 

nazmist  název místnosti 

ucel  účel místnosti (odvozeno z číselníku) 

plocha  plošná výměra [m2] 

vyska  výška místnosti [m] 

 

Atribut ucel skýtá v primární tabulce pouze odkaz na číselník, z něhož je k tomuto údaji na 

základě totožnosti s atributem kodradku vztažena hodnota atributu obsah, viz. ukázka SQL 

dotazu výše. 

Atributy plocha a vyska byly, jak vidno, přeformátovány z původní numerické podoby na 

textový řetězec. Důvodem tohoto zákroku byly problémy při pozdějším exportu z databáze. 

Jelikož na úrovni databáze nejsou ze strany aplikace prováděny žádné dotazy, nemá tento 

zákrok vliv na její funkčnost. Takto sestavený dotaz byl v databázi zaveden jako tzv. „pohled“ 

(view),v kteréžto podobě poskytuje stálý přístup k daným údajům. 

V této fázi jsou tedy data sdružena v takové formě, z níž jsou dostupná během následného 

budování aplikace. 

 

ID je jednoznačný identifikátor prvku, složený z identifikátorů areálu, objektu a místnosti, což 

zajišťuje jeho jedinečnost v rámci všech nemovitostí spadajících pod VŠB-TU. Totožný 

atribut obsahují prostorová data, na základě čehož jsou později realizována datová propojení. 

8.2 Dotazování 

Pro úlohy tohoto typu slouží v použité technologii již popsané prostředí WebADF, 

představující sadu komponent zajišťujících konkrétní funkcionalitu. Ta však není pro potřeby 

tohoto projektu dostačující, proto je nutno provést nutnou modifikaci těchto nástrojů. 
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Vývoj aplikací pro ArcGIS Server probíhá v tomto případě v prostředí Microsoft Visual 

Studio. Jedinou možností, jak rozšířit stávající komponenty v závislosti na požadavcích 

aplikace, je vytvoření komponent zcela nových s využitím dědičnosti.  

 

Dědičnost 

 

Tento pojem je v terminologii  objektově orientovaných technologií chápán jako přebírání 

charakteristik (vlastností a metod) jedné třídy třídou druhou, zpravidla rozšiřující tyto 

charakteristiky. 

 

V tomto konkrétním případě třídy představují dílčí komponenty WebADF. Pro vyhledávání 

nad atributovými tabulkami mapových vrstev jsou zde k dispozici dvě, a to 

SearchAttributesTask a QueryAttributesTask. Zásadní rozdíl mezi nimi spočívá v možnosti 

zahrnout do dotazu více vrstev v případě první z nich, druhá, byť pouze nad jednou vrstvou, 

umožňuje sestavení základního SQL dotazu. Pro další práci byl vybrán nástroj 

SearchAttributesTask, jelikož primární požadavkem je v tomto případě schopnost implicitně 

pracovat s více vrstvami, požadovaný SQL dotaz lze implementovat při následné modifikaci 

této komponenty, při níž bude zohledněna zejména potřeba přistupovat k externímu datovému 

zdroji, spravovaném v nativním prostředí MS SQL Serveru. 

 

V prvé řadě je tedy nutno založit novou třídu a upravit ji pro potřeby aplikace, čemuž v prvé 

řadě dominuje nastavení dědění ze zmíněné třídy SearchAttributesTask. Toto vede ke 

skutečnosti, že nově vytvořená třída je schopná plnit stejnou funkci jako ona nadřazená, její 

všechny vlastnosti a metody (teda kompletní funkcionalita) jsou zděděny. 

Nyní je třeba implementovat spojení s databází provozovanou v MS SQL Serveru. Toho lze 

dosáhnout díky kompatibilitě obou technologií relativně snadno, pro tyto účely se jako 

vhodná jeví třída SQLDataReader. Ta umožňuje na základě připojovacího řetězce a 

definovaného SQL dotazu načíst z daného datového zdroje záznamy vyhovující podmínkám 

SQL formulace. Ta může v základní podobě vypadat následovně: 

 

"SELECT * FROM viewMistnosti WHERE plocha='" + vstup + "' 
 

ViewMistnosti je pohled uložený v externí databázi, plocha je atribut této tabulky a  vstup je 

proměnná, do níž je přiřazen standardní vstupní parametr nástroje, zadávaný uživatelem 
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(vlastnost nadřazené třídy Input). Výsledky dotazu jsou následně uloženy do pole, z něhož 

jsou požadované výsledky předávány dále komponentě TaskResults, sloužící pro manipulaci 

s výsledky dotazování. Předávaným údajem je identifikátor na daném záznamu, který je 

v návaznosti na předchozí zpracování dat shodný s ID v mapových vrstvách. Tímto tedy 

automaticky dojde k tomu, že TaskResults automaticky zobrazí na výstupu všechny prvky 

mající vlastnosti vyhovující vstupním parametrům. 

Základní funkcionalita je tímto zajištěna, nicméně v průběhu pokusu o plnohodnotné 

zprovoznění komponenty  a jejího zařazení do kontextu aplikace došlo k četným komplikacím 

způsobeným nedostatkem referencí pro studium problematiky, zejména pak nedostatečně 

zdokumentovaným API (rozhraní pro programování aplikací). Po zhodnocení problému a 

krátké konzultaci s pracovníkem firmy ARCDATA PRAHA, s.r.o., která se provozováním 

ArcGIS Serveru již zabývala, bylo přistoupeno k odlišnému způsobu řešení, jenž je nastíněn 

v následující kapitole. 

8.3 Publikování nástrojů ArcGIS Desktop 

Vzhledem k nezdaru předchozí varianty se nabízí druhá alternativa, která se v konečném 

důsledku jeví jako výhodnější. Jedná se o využití možnosti publikování služeb sestavených 

v prostředí ArcGIS Desktop. 

Základní filozofie ArcGIS Serveru spočívá v publikování tzv. webových služeb, jimiž se zde 

v elementární podobě rozumí standardní mapové projekty (.mxd soubory) produktu ArcMap, 

které mohou být rozšířeny o postranní elementy, jako jsou například nástroje sady 

ArcToolbox, jež mohou být využívány v rámci uživatelsky sestavených funkčních modelů, 

popř. skriptů. Ty lze zahrnout do aplikace buď jako samostatné nástroje, nebo jako součást 

mapového dokumentu. 

 

Prvotní idea při potřebě realizovat propojení dvou datových zdrojů vychází z využití možnosti 

propojení atributové tabulky daných mapových vrstev s odpovídajícími záznamy 

v samostatném DBase souboru, který bude obsahovat  pasportizační údaje a který bude 

podstoupen rutinní aktualizaci. Sloučení dat lze dosáhnout  využitím nástroje Join, 

v kterémžto případě jsou vždy při manipulaci s atributovými tabulkami SHP souborů, které 

operaci spojení podléhají, připojené údaje načítány znovu z daného samostatného DBase 

souboru, spoj tedy není pevný a výše zmíněná pravidelná aktualizace této tabulky má smysl. 
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V souladu s touto představou byl vytvořen .mxd dokument, do něhož byla z geodatabáze 

načtena požadovaná data, přičemž nad vrstvami s místnostmi bylo provedeno výše popsané 

propojení. Po nastavení délkových jednotek, souřadnicového systému, symbologie, 

alternativních názvů vrstev a polí v jejich atributových tabulkách a ostatních náležitostech je 

možno připravený dokument zavést do systému ArcGIS Server jako mapovou službu, již lze 

nadále využívat jako zdroj dat pro vytvářené aplikace. 

 

Zajištění pravidelného exportu z databáze 
 

Pro předchozí operace je nutno disponovat údaji z pasportizace ve fyzické podobě (.dbf 

soubor). Z důvodu aktuálnosti tohoto DBase souboru je v databázi prováděn pravidelný 

export předem vytvořeného „pohledu“  (sdružujícího data čerpaná ze serveru z CIT) 

prostřednictvím nástroje SQL Server Agent. Nejvhodnějším formátem pro export byl 

v tomto případě prostý text (.txt), z něhož je pomocí nástroje txt2dbf, rovněž rutinní operací 

(tentokrát s využitím standardního plánovače úloh operačního systému Windows), vytvořen 

DBase soubor. Tento lze následně pro další účely využívat v prostředí ArcGIS Desktop. 

Schématické znázornění procesu, který probíhá v jednodenních intervalech, je následující. 

 

 

obrázek 15: Export dat z MS SQL Serveru 

 
Nad takto připraveným a pravidelně aktualizovaným souborem lze následně provádět výše 

zmíněné operace vedoucí k datovému propojení. 

 

Publikování webových služeb 

 

Po vytvoření a zavedení nové aplikace a přiřazení datového zdroje, případně zdrojů, je 

možno využít WebADF komponenty a vystavět nad přidruženými daty patřičné služby. 
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V tomto případě byly pro dotazování nad atributovou tabulkou daných vrstev použity 

nástroje SearchAttributesTask a QueryAttributesTask. V obou případech však došlo k chybě 

při pokusu založit dotaz na údajích obsažených v externí datové tabulce, ačkoli byl spoj 

realizován v nativním prostředí ArcGIS Desktop. Dotaz je takto možné navrhnout, nikoliv 

však spustit přímo v aplikaci. 

Vzniklý problém lze řešit dvěma způsoby, a sice zajištěním pevného spoje přímo 

v geodatabázi, nebo vytvořením vlastního nástroje, který zajistí dočasné spojení dat vždy při 

spuštění dotazu. Jelikož první alternativa vyžaduje pravidelné obměny poměrně velkého 

objemu dat, spojené s dočasnou nekorektní funkčností systému, jeví se jako vhodnější druhá 

možnost. 

 

Koncipování nástroje pro dotazování 

 

Samotný nástroj pro dotazování byl primárně sestaven coby model v prostředí Model 

Builderu v rámci ArcGIS Desktop. Implementací vhodných nástrojů sady ArcToolBox byl 

vytvořen následující model. 

 

obrázek 16: Základní princip dotazování 

 
Na vstupu jsou prvky „vstup“ a „tabulka“, první představuje vstupní SHP soubor, druhá 

dříve vytvořenou DBase tabulku s doplňujícími údaji. „Vstup“ je pro další operace nutno 

konvertovat na typ layer (Make Featrue Layer), následně provést spojení se vstupní 

tabulkou (Add Join), dále takto dočasně spojená data přechodně uložit do fyzického SHP 

souboru (Select). Následným použitím procesu Make Feature Layer (2) a nastavením SQL 

dotazu pro výběr geoprvků s žádoucími vlastnostmi je realizován samotný dotaz. Výstupem 
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poslední operace, jakožto i celého modelu, je prvek „vystup“, který představuje selektovaná 

data připravená pro zobrazení. 

Tímto je dosaženo zpracování jedné vrstvy, pro potřeby mapového serveru je ovšem nutné 

model spustit nad celou databází, resp. nad všemi vrstvami obsahujícími místnosti, přičemž 

je nutno zajistit automatické načtení těchto vrstev (striktní výčet nemá z důvodu obměn či 

aktualizace databáze smysl). Proto byl celý model převeden na skript zapsaný v jazyce 

Python, který byl následně upraven a rozšířen tak, aby automaticky zpracoval všechna 

požadovaná data. 

Pro aplikování skriptu v nástroji ArcMap, potažmo ArcGIS Server, je nezbytné, aby mu byly 

definovány výstupní parametry, tj. jeho proměnné, s nimiž bude dále nějakým způsobem 

zacházeno, v tomto případě je potřeba zobrazit výsledné proměnné v mapovém poli. Těmto 

parametrům jsou přiřazeny vlastnosti, určující způsob, jakým se s nimi bude  dále pracovat 

(např. jedná-li se o vstup či výstup, nastavení implicitní hodnoty proměnné, apod.). Jednou 

z těchto vlastností je Multivalue, nabývající hodnot No nebo Yes a určující, zda parametry 

skriptu mohou být, v případě kladné hodnoty této vlastnosti, generovány cyklicky. 

Vzhledem k tomu, že v předchozím odstavci popsaný nástroj produkuje výstupy uvnitř 

cyklu a určuje jejich hodnotu dynamicky, na základě vstupu, je zapotřebí nastavit 

Multivalue na kladnou hodnotu. V tomto bodě však dalšímu postupu zabránila chyba 

v technologii, znemožňující přiřadit Multivalue hodnotu Yes (dochází k samočinnému 

přepsání na No). Po prozkoumání problému bylo zjištěno, že se jedná o oficiálně doznanou 

chybu v systému, která dosud není řešena žádnou záplatou. Tímto je aplikování předchozího 

postupu znemožněno a vzniká potřeba nalézt adekvátní alternativu. 

 

Pevné spojení v databázi 

 

Tímto náhradním řešením může být pevné napojení externích údajů na prostorová data, což 

obnáší rozšíření atributové tabulky těchto geodat o požadované údaje. Aktuální charakter 

dat je možno zajistit rutinní obměnou, schématicky naznačenou nákresem. 
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obrázek 17: Rutinní aktualizace dat 

 

Objekt místnosti zde představuje konkrétní vrstvu v geodatabázi, obsahující všechny atributy. 

Z nich jsou následně odstraněny ty, jež je nutno aktualizovat novým spojem, který je posléze, 

s využitím předem připravené DBase tabulky, proveden. Takto vytvořená vrstva je uložena na 

místo původní, již neaktuální položky v databázi 

Popsaný algoritmus je aplikován na všechny vrstvy obsahující místnosti, přičemž celý proces 

je spouštěn pravidelně v jednodenních intervalech, z pochopitelných důvodů vždy v nočních 

hodinách. 

Konkrétní realizace algoritmu byla provedena opět sestavením skriptu v jazyce Python. 

Nyní jsou všechny potřebné údaje sdruženy přímo v rámci prostorových dat, výše zmíněný 

problém s dotazováním je tímto tedy vyřešen. 

8.4 Rozhraní aplikace 

Po kompletaci databáze a přípravě všech nástrojů je zapotřebí toto aplikační pozadí určitým 

způsobem zpřístupnit uživateli, k čemuž slouží aplikační rozhraní. 

Vývoj tohoto prvku probíhá v případě ArcGIS Serveru opět v prostředí .NET, kdy je, podobně 

jako u již popsaného vývoje nástrojů pro dotazování, nutno využívat a zejména rozšiřovat 

komponenty WebADF. Vlivem této skutečnosti opět vyvstává problém v podobě nedostatečně 

zdokumentovaného API těchto komponent, což společně s nedostatkem zkušeností 

s programováním na pokročilé úrovni a časovým deficitem vzniknuvším při dosavadních 

komplikacích ústí v nemožnost dokončit aplikaci sestavením jejího rozhraní v daném termínu. 

Poslední část práce tedy obsahuje pouze návrh na vizualizaci tohoto rozhraní společně 

s koncepcí jeho jednotlivých prvků s důrazem na poskytované funkce (dotazy, analýzy, 

apod.). 
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9 NÁVRH APLIKACE 

9.1 Vizualizace a uživatelské rozhraní 

Uživatelské rozhraní aplikace lze realizovat pomocí sady komponent umožňujících provádět 

standardní mapové operace včetně pokročilého dotazování. Ve většině případů se jedná o 

stávající třídy prostředí WebADF, dotazy jsou zprostředkovány pomocí nástrojů vytvořených 

v ArcGIS Desktop. Grafické znázornění rozhraní je obsaženo v rámci přílohy č. 1. 

 
I. Záhlaví: V této části rozhraní aplikace je záhodno uvést název aplikace, případně loga 

univerzity a institutu. 

 
II. Mapové funkce: Tento panel obsahuje běžné funkce pro práci s mapou, konkrétně se 

jedná o přiblížení, oddálení, posun, celkový pohled, identifikaci a 

délkové měření. 

 

 
obrázek 18:  Navigační panel 

 
III. Odkazy: Lišta, umístěná v pravé horní části celého okna, obsahuje tři hypertextové 

odkazy směřující na stránky univerzity, Institutu geoinformatiky a zejména na 

nápovědu k aplikaci. 

 
IV. Referenční mapa: Přehledová mapa v podobě pevného náhledu celé oblasti 

s vyznačením aktuální polohy v rámci mapového pole. 

 

obrázek 19: Referenční mapa 
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V. Severka: Standardní označení orientace mapy, usazené v souřadnicovém systému S-JTSK, 

z kteréhožto důvodu je směrovka pootočená o šest stupňů doprava. 

 
VI. M ěřítko: Mapové měřítko v grafické formě, jednotkami jsou zde metry. 
 
VII. Dotazy a práce s vrstvami  
  

1. Ovládání vrstev (Table of contents) 

Zde má uživatel možnost volit zobrazení požadovaných vrstev prostřednictvím 

nástroje TreeView (stromová struktura), jedná se v podstatě o obdobu tzv. table 

of contents 

 
2. Dotazy 

2a: základní dotazy 

2b: pokročilé dotazy 

 
Podrobný rozpis uveden v kapitole 8.2 . 

 
3.Výsledky dotazování 

Tento panel skýtá souhrn výsledků identifikace a dotazů v podobě dočasných 

mapových vrstev s náležitými atributy. Sdružení výsledků je možno zajistit opět 

prostřednictvím stromové struktury nebo tabulky, v obou případech s využitím 

komponenty TaskResults. 

 
obrázek 20: Komponenta TaskResults 
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Manipulace s výsledky: 

 
Z důvodu možnosti výskytu většího počtu jednotlivých výsledků dotazů je 

vhodné umístit na panel sadu tlačítek umožňujících hromadné operace s těmito 

výsledky. Následuje jejich výčet a popis. 

 
� Vše – vybrání všech vrstev 
� Odznačit – odznačení všech vrstev 
� Vymazat – vyčištění celého boxu 

 
Možnosti kontextového menu: opětovné spuštění úlohy, přiblížení na daný prvek, 

odstranění konkrétní úlohy. 

 
VIII. Mapové pole: Tato komponenta zobrazuje prostorová data z předem definovaných 

zdrojů, v tomto případě jde o.mxd dokument publikovaný v podobě 

webové služby. 

9.2 Členění dotazů 

Nástroje sloužící k dotazování se z hlediska náročnosti co do počtu zadávaných parametrů 

dělí do dvou kategorií, a sice na dotazy základní a pokročilé. První skupina slouží k rychlému 

vyhledávání daných objektů na základě jednoho parametru (v případě číselného údaje 

doplněného o uživatelem zvolenou toleranci), druhá sada dotazů umožňuje kombinaci většího 

počtu kritérií. 

 
základní dotazy: 
 

� vyhledávání textového řetězce dle zvoleného atributu:  
 

− číslo dveří 
− název místnosti 
− účel místnosti 

 
vstupy: textový řetězec (string) 
realizace: využití komponenty SearchattributesTask v implicitní podobě 
  

Vzhledem k duplicitním hodnotám jednotlivých prvků v různých objektech (např. číslo dveří 

není jejich jednoznačný identifikátor v rámci všech budov) je potřeba mezi uživatelské vstupy 

začlenit výběr požadovaného objektu. Jednou z možností je situování roletového menu na 

paletu s nástroji. 
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� vyhledávání dle číselného údaje se zvolenou tolerancí (např. místnosti o ploše 

tsS ±= m2 , kde s je požadovaná plocha místnosti a t zvolená odchylka, oba 

parametry jsou zadány uživatelem) 

 
− výška místnosti (s tolerancí) 
− plocha místnosti (s tolerancí 

 
vstupy: číselný údaj (long), tolerance (long) 

realizace: publikování nástroje vyvinutého pomocí ArcToolbox a jazyka Python. 

 
pokročilé dotazy: 
 

� vyhledávání na základě kombinace číselných a textových parametrů (textový řetězec 

dle zvoleného atributu + číselný atribut + tolerance,  např. všechny pracovny 

pedagogů o dané výšce 

 
− účel místnosti + plocha (s tolerancí) 
− název místnosti + plocha (s tolerancí) 
− budova + plocha 

 
vstupy: textový řetězec (string), číselný údaj (long), tolerance (long) 

 
� vyhledávání podle kombinace textových atributů (např.pracovny pedagogů v dané 

budově) 

 
− účel místnosti + název objektu 

 
vstupy: textový řetězec (string), textový řetězec (string) 
 

 
obrázek 21:  Komponenta pro dotazování 
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9.3 Koncepce dotazovacích nástrojů 

 
Pro realizaci jednoduchých dotazů možno využít stávající komponentu SearcharttibutesTask 

(za předpokladu pevného propojení datových zdrojů na úrovni dat), složitější dotazy nutno 

sestavit pomocí nástrojů ArcToolbox s využitím jazyka Python. 

V následujícím příkladu návrhu dotazovacího nástroje je uvažována absence pevného spoje 

v databázi. 

 
obrázek 22: Základní schéma dotazovacího nástroje 

 

vstupy:  

� ze strany uživatele: plocha, ucel, tolerance 

� vstupy operací: vstupni_vrstva, tabulka (.dbf soubor s údaji pasportizace) 
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operace: 

� prevod na lyr – převod vstupní vrstvy do „layer“ formátu (Make Feature Layer) pro 

práci s komponentou Add Join 

� spojeni – spojení datové vrstvy s .dbf tabulkou (Add Join) 

� prevod na SHP – převod spoje uloženého v „layer“na shapefile, důvodem je pozdější 

filtrace na základě připojených údajů (nad „layer“ nefunguje) 

� prevod na lyr (2) – opětovný převod na „layer“ pro výstup, selekce prvků 

vyhovujících podmínce definované SQL výrazem 

ostatní proměnné: 
 

SQL_vyraz – SQL výraz definující podmínku pro selekci prvku ve vstupní vrstvě 

s využitím všech tří vstupních proměnných 

 
(plocha = %plocha%) AND ((ucel > (%ucel%-%tolerance%))  
OR (ucel < (%ucel%+%tolerance%))) 

 
 
Uživatelský formulář: 
 

 
obrázek 23:  Formulář dotazovacího nástroje 
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9.4 Analýzy 

Vzhledem k filozofii použité technologie lze relativně snadným způsobem implementovat 

nástroje pro  mapové analýzy plynoucí z možností nástrojů sady ArcToolbox. 

 

Hledání nejbližších místností: 

 

Na základě uživatelského vstupu v podobě poskytnutí čísla místnosti budou vyhledány 

nejbližší místnosti splňující dané kritérium (např. plocha, účel,..) 

 

dílčí kroky: 
 

� selekce místnosti dle kritéria 
� vytvoření bodu v místě dané místnosti 
� „buffer“ 
� selekce místností zasahujících do oblasti (pomocí překryvné operace) 
� zobrazení informací o vybraných objektech 

 

 
obrázek 24: Situační znázornění analýzy 
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Hledání místností s totožnou horizontální polohou: 
 
Může nastat situace, kdy u některé z místností dojde k odhalení vady na vertikálně 

orientovaném potrubí a je nutno z důvodu odstávky a opravy určit místnosti v ostatních 

podlažích, které využívají totéž vedení. Toto lze řešit opět překryvnou operací, kdy po zadání 

čísla místnosti budou vybrány její ekvivalenty v rámci ostatních pater. 

 
 dílčí kroky: 
 

� selekce vše místnosti splňujících kritérium definované na vstupu 
� selekce prostorově totožných místností  (pomocí překryvné operace) 
� zobrazení informací o vybraných objektech 

 
 

 
obrázek 25: Situační znázornění analýzy 
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10 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo rozšíření  stávající databáze pasportizace o prostorovou složku za účelem 

nárůstu možností jejího využití. Samotné realizaci této úlohy předcházela rozsáhlá příprava 

datové složky obnášející zejména korekce a modifikace poskytnutých mapových podkladů,  

v neposlední řadě potom zprostředkování přístupu k databázi CIT. 

Druhá, z časového hlediska rovnocenná, polovina práce se týkala zprovoznění samotné 

aplikace vystavěné na technologii ArcGIS Server. Výhodou použitého produktu je, po získání 

základních zkušeností a za předpokladu znalosti prostředí ArcGIS Desktop, možnost poměrně 

snadného publikování elementárních mapových služeb, k dramatickému zvratu v náročnosti 

budování aplikací ale dochází při nutnosti jejího rozšíření a odklonu od standardních situací. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o produkt uvedený na trh v relativně nedávné době, 

vyvstalo v průběhu projektu několik závažných problémů v podobě nutnosti pracného 

nabývání povědomí o principu technologie a možnostech implementace její funkcionality 

v rámci daného problému, stěžejní nedostatek pak spočíval v nedostatku referencí a 

nevyhovující dokumentaci, dalším významným negativním aspektem je nekompletní doladění 

ze strany výrobce, což, za určitých situacích, přináší znemožnění použití některých funkcí. Ve 

stínu těchto skutečností nedošlo k plnohodnotnému zprovoznění aplikace v podobě, kdy by 

byla použitelná v rámci správy pasportizace. Z hlediska zadání práce se toto týká pouze 

posledního bodu, a sice ověření sestaveného návrhu. Ten tedy byl důsledně zpracován do 

podoby, na základě které je možno v budoucnosti, po zajištění podmínek pro rozvoj aplikace, 

takto navržený systém začlenit mezi prostředky využívané pro správu, případně v určité formě 

zpřístupnit veřejnosti. 

Celkově byla prací doložena možnost uskutečnit zadaný požadavek, jehož plná realizace je 

podmíněná vyřešením nedostatků technologie. 
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